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ท่ี  GEL.CS.001/2563 

 

วนัท่ี  2  มีนาคม  2563 

 

เร่ือง   ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงิน ส าหรับ ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

         ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 2 
มีนาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัรับรองงบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2562 ซ่ึงผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้โดยมีผลสรุปได ้ดงัน้ี 

 
1. วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  งบการเงินรวมมีผลขาดทุน

สุทธิ 284.96  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุน 152.21  ลา้นบาท บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน
เพ่ิมข้ึน จ านวน 132.75 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. รายไดจ้ากการขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวม  2,034.44 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน    
จ านวน 86.43 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.44  ในปี 2562 บริษทัฯมีรายไดล้ดลง จ านวน 73.09 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีการส่งมอบงานเพ่ิมข้ึน เป็นจ านวน 159.52 ลา้นบาท ซ่ึงเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนท่ีเร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 4/ 2561 และบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง รับรู้รายไดใ้น ไตรมาส 2 /2562 

 
2. ตน้ทุนขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายรวม จ านวน  2,004.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนจ านวน 90.27 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.72 ตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี
บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากยงัผลิตไม่เตม็ก าลงัการผลิตตามท่ีคาดการไว ้ 

 
3. ก าไรขั้นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีก าไรขั้นตน้ จ านวน  30.19 ลา้นบาท  ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน   
3.85 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ 11.31  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัผลิตไม่เตม็ก าลงัการผลิต จึงท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตสูง ส่งผลให้
ก าไรขั้นตน้ลดลง  
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4. รายไดเ้งินปันผล 

บริษทัไดรั้บเงินปันผลจาก บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั(มหาชน) ในอตัราหุน้ละ 0.0033 บาท เป็นจ านวน 
23.36 ลา้นบาท 
 

5. ก าไรจากการขายเงินลงทุน 
บริษทัไม่มีการขายเงินลงทุนทัว่ไป ลดลง 42 ลา้นบาท  จากการขายปี 2561 แต่ในปีน้ีไม่มี 
 

6. รายไดอ่ื้น 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้น จ านวน 32.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 4.80 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 17.06 ซ่ึงมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เหล็กและคอนกรีตลดลง จ านวน 9.07 ลา้นบาท และ
รายไดจ้ากการวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 6.81 ลา้นบาท และมีก าไรจากการขายหลกัทรัพยจ์ านวนเพ่ิมข้ึน 4.24 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น
เพ่ิมข้ึน 2.82 ลา้นบาท 

 
7. ค่าใชจ่้ายในการขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายขาย จ านวน 42.33 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 4.95 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 10.48    

 
8. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร จ านวน  201.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 55.18 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 37.81 เน่ืองจากบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน 16 ลา้นบาท และบนัทึก
ผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนจากการท างานครบ 20 ปีข้ึนไป ไดรั้บชดเชยค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จ านวน 7.60 ลา้นบาท
บริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานและบริหารเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 24  ลา้นบาท  ซ่ึงในปี 2561 ค่าใช้จ่ายบริหารบางส่วน
บนัทึกในสินทรัพยเ์พ่ือการก่อสร้างโรงงาน 

 
9.   ตน้ทุนทางการเงิน 

                            บริษัทฯและบริษทัย่อยมีต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และตัว๋สัญญาใช้เงิน จ านวน   
69.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 27.53 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.66 ซ่ึงในปี 2561 ตน้ทุน
ทางการเงินบางส่วนบนัทึกในสินทรัพยเ์พ่ือการก่อสร้างโรงงาน 
 

10. ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ปี 2562 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั แมคทริค จ ากดั(มหาชน) จ านวน 7.34 ลา้นบาทและ Wisdom 

Tree Investment (S) PTE. Limited ไดรั้บส่วนแบ่งขาดทุนจ านวน 32 ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจ านวน  24.66 
ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 23.25 ลา้น
บาทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  มีส่วนแบ่งขาดทุน จ านวน 14.74 ลา้นบาท    
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11. วเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ   
(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 5,890,353 6,724,090 (833,737) (12.40) 
หน้ีสินรวม 2,076,683 2,078,079 (1,396) (0.07) 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,813,670 4,646,011 (832,341) (17.92) 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม 5,890.35  ลา้นบาท เปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ลดลง จ านวน 833.74 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 12.40 เน่ืองจาก 
1) บริษทัฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง จ านวน 28.21 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ลดลง จ านวน 79.06 ลา้นบาท  
2)  มีสินคา้คงเหลือลดลงจ านวน 171.14 ลา้นบาท จากการการชะลอตวัของโครงการภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการ

ชะลอในการส่งมอบงาน 
3) เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป มีหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (MILL) มูลค่าลดลงจากปีก่อน 669.56  

ลา้นบาท เกิดจากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุ้นละ 0.69 บาทต่อหุ้น ในปีน้ี กบัราคาตลาด หุ้นละ 1.07 บาทต่อ
หุน้ ในปีก่อน  

4)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มีเงินลงทุนในบริษทั WIT&MCTRIC มีมูลค่าลดลง จ านวน 31.97 ลา้น
บาท เป็นผลมาจากการบนัทึกส่วนแบ่งผลขาดทุน    

5) จากการท่ีหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (MILL) มีมูลค่าลดลงมีผลท าใหสิ้นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพ่ิมข้ึน จ านวน 
136.94 ลา้นบาท 
 

หนีสิ้น 
หน้ีสินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีจ านวน 2,076.68 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.39  

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 เม่ือเปรียบเทียบ ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
1.หน้ีสินหมุนเวยีนรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 90.68 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
1.1) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้น (PN) จากสถาบนัการเงินจ านวน 593.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด 
        เดียวกนัของปีก่อน จ านวน 300.79 ลา้นบาท  
1.2) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 456.10 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
       จ านวน 168.56 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากเจา้หน้ีซ้ือวตัถุดิบและเจา้หน้ีค่าแรงจา้งเหมา 
1.3) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินรับล่วงหนา้ลูกคา้ทัว่ไปจ านวน 63.38 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
       จ านวน 36.99 ลา้นบาท 
2. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวมลดลงจ านวน 92.07 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 705.73 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของ 
       ปีก่อนจ านวน 110.09 ลา้นบาท มาจากการจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวทั้งจ านวน 
2.2) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจ านวน 54.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
        จ านวน 18.29 ลา้นบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีจ านวน 3,813.67 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 832.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.92 และบริษทัฯมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลง
เน่ืองจากมูลค่าราคาตลาดลดลงส่งผลท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงตามจ านวน 547.38 ลา้นบาท รวมทั้งรับรู้ผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงในงวดน้ีจ านวน 284.96 ลา้นบาท 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

                -ลงนาม-      

                    (นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร) 

                                              กรรมการ 

 


